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Nederland mer veel verschillende exemplaren voorkomt, de
zwarte populier, treft men zelden aan als grote boom. Veelvuldig komt hij nog voor als knotpopulier2). In het landschap
zijn de oude bomen, maar ook de knotpeppels vaak buitengewoon aantrekkelijk. Zie foto's 8 en 9. Deze boom behoort
van nature thuis in rivierdalen en veriongde zich daar ook
gemakkelijk in de tijden dat de rivierdalen nog niet bedijkt
waren. Een vreemdeling, die tot deze soort behoort, is de
Italiaanse populier, die uit warmere streken is gei'mporteerd.
Hij werd vaak gebruikt om de plaats te markeren waar waterlopen hoofdwegen kruisen. Napoleon gebruikte deze boom
veel voor dat doel, zodat met het oog op voorzieningen bij
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In

gebruikswaarde is Populus nigra ver overvleugeld door de

reeds genoemde, uit kruisingen russen P. deltoides en P. nigra
ontstane, hybride populieren. Hun goede eigenschappen en het
feit dat ze dezelfde eisen aan de standplaars stellen, zijn de
oorzaak dat Populus nigra verdwenen is uit de gebieden van

intensieve populierenteelt. Over deze populieren zal
volgend artikel meer worden verteld.
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INTERESSANTE BEPLANTINGEN

II
Overal in ons land vindt men oude wilgenbeplantingen langs
wegen, weilanden en om boerderijen, maar oude wilgenbossen
zijn zeldzaam. Verreweg de meeste van deze wilgen zijn bovendien van maar matige kwaliteit. Er zijn echter goede uitzonderingen.

Het mooiste wilgenbos in Nederland, tenminste voorzover ik
weet, is eigendom van de gemeente St. Oedenrode. Het is niet
groot, bestaat uit enkele honderden bomen, maar deze zijn
van zo'Ír mooie vorm en zijn ook zo goed gegroeid dat we
mogen spreken van een uitzonderlijk fraaie wilgenopstand. In
juni bezochten ongeveer 100 populierendeskundigen uit vele
Europese landen ons land en z gen ook deze wilgen. Men was
werkelijk onder de indruk, er werden talloze foto's gemaakt,
velen vroegen om stekmateriaal van deze bomen en van ver-

schillende kant werd ons verzekerd dat dit een van de mooiste
wilgenbeplantingen in Europa moest zijn.
Het bos waarover we spreken ligr. aan de weg St. Oedenrode-

in een gebied, bekend als ,,De Belders". Het maakt deel
uit van een groter boscomplex, dat voor het grootste deel uit
populier ('Marilandica') van dezelfde leeftijd bestaat. Deze
Best

populieren produceren zeker niet meer dan de wilgen.
Het bos is aangelegd in her voorjaar van 1932 onder toezicht
van de toenmalige bosbouwkundige ambrenaar van her Staarsbosbeheer, de heer Van Hemel, die bijzonder veel voor de
Brabantse populierenteelt heeft gedaan. Het grootste deel van
het terrein werd met 'Marilandica' beplant. Een deel was echter
zo laaggelegen, dat men het verstandiger oordeelde hier wilgen
te planten. Men heeft hiervoor 3-jarige bewortelde planten
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gebruikt, die men bij een onbekende kwekerij in de omgeving
kocht. Het is niet zeker dat dit plantmateriaal uit één kloon
bestond.

Het hele perceel werd vóór de aanleg ,0 à 70 cm diep gespit
en bemest met 1000 kg kalk per ha. Het lage deel, bestemd
voor wilg, werd dicht begreppeld. Desondanks is, ook nu er
al oud bos staat, de grondwaterstand er hoog: In de winter
enkele decimeters, in de zomer 40 tot 60 cm onder maaiveld;
het gebeurt echrer ook wel eens dat 's winters het terein bijna
blank staat.
De bodem bestaat uit 60 à 80 cm zandige leem, sterk roestig,
waaronder blauwe, stijve loessleem. Zowel zuurgraad als fosfaatgehalte zijn meer dan voidoende: pH KCI 5,5 en P-toraal 62.
De plantafstand is onregelmatig; gemiddeld sraan er ongeveer

200 bomen per hectare hetgeen overeenkomt met een planrafstand van 7 X 7 m. In het voorjaar van 1964 was de gemid.d,eld.e hoogte uan d.e u.,ilgen 29,5 merer en hun d,iam.eter
op borslhoogte 44 cnz, Dit laatste komt overeen mer een
omtrek van ruim i38 cm. Dit betekent dat et per ha minstens
370 mB hout staat!
Door de vrij dichte stand van de bomen zijn onderin de kronen
nogal veel takken afgestorven. Laten wij echrer hopen dat het

jaren te laten staan. Het is niet alleen een demonstrarie van

wat de wilg kan presteren ook op zeer nate gronden, maar
tegelijk laat het zien welk een prachtige bosboom een goede
wilgenselectie kan zijn.

mogelijk zal blijken dit uitzonderlijke wilgenbos nog vele
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KALENDER

U van plan bent, in het komeode plantseizoen een populierenbeplanting aan re brengen, dan doet
U er goed aan, reeds thans aan het
Indien

bestellen van het benodigde plantsoen

aandacht te schenken. Zorgt lJ er
vooral voor, dat U gezond en stevig
materiaal krijgt, dat geen roest of
Marssonina-aantasting heeft.

Dit

is

een belangrijk punt, vooral als het

om beplantingen van enige omvang
gaat.

Is het terrein waar U wilt

planten,

begroeid met gras, dan verdient het

aanbeveling

in

augustus/september

een Dalaponbespuiting roe te passen

van 10-15 kg per ha. Na 4 weken
kunt U dan de grondbewerking uitvoeren. Bestaar de begroeiing uit
kweekgras, dan zult U een grotere
dosis moeten toedienen (20-25 kg).
U drenr de Deplanting dan langer uit
te stellen, daar de nawerking van het
middel dan ook langer is. Beplanting

kan dan het best in het volgend voorjaar volgen.
Overweegt U ook of U éénjarig dan
wel meerjarig plantmateriaal wilt gebruiken? Gebruik van éénjarige populieren vermindert risico's bij het verplanten van de kweekplaats naar de
plantplaats. Verwacht U echter veel
opslag en/of onkruid, dan kan meerjarig plantmateriaal de voorkeur verdienen.

VRAAG EN ANTWOORD
Vragen voor deze rubriek kunnen gezonden worden naar de secretaris
van de redactie van dit tiidschrift, adres: Gen. Foulkesweg 64, Wageningen. Zc worden door ter zake deskundigen beantwoord, zoveel
mogelijk in ons tijdschrift, anders rechtstreeks.

a. O. te Z.
Kunnen nog and.ere populieren d.an tle ltaliaaue populier ooor
uind.s c lt erm om b o omgaard,en w ord,en ge b ruikt ?

L. te D.

Ániu; U denkr in dit verband waarschijnlijk aan populieren

lk phnt nogal aeel

tailgen. Is er nu iers and.ers te krijgen

d.an

wilg? Ik tail graag meer aa.r'iatie.
Ántw.: Als men de jaarverslagen van de Nededandse Álgemene Keuringsdienst voor Boomkwekerijgewassen (NÁKB)
bekijkt, blijkt inderdaad dat vrijwel alleen Salix alba 'Liempde'
en heel weinig andere wilgen worden geplombeerd, d.w.z. van
een keuringsetiket worden voorzien. Toch is er nog een goede
wilgekloon in Nederland bekend, nl. Salix'Drakenburg'. Wellicht kan wat meer vraag van de kant van de telers de kwekers
er toe brengen grotere aantallen van deze wilg te produceren.
Overigens zijn we het met IJ eens dat we in Nederland nodig
meer variatie in ons wilgensortiment moeten hebben.
d'e Liernpd.se

met smalle kronen, die het gevolg zijn van steilstaande takken
(zgn. fastigiate populieren). De enige die wij in dit verband
nog kunnen aanraden, is de Populus nigra 'Vereecken'. Deze
is iets minder smalkronig dan de Italiaanse populier, maar is
beter bestand regen de bladziekte Marssonina. Populus 'Selys'
is ook fastigiaat, maat loopt erg laat uit war hem voor windschermen om boomgaarden minder geschikt maakt. Dan is er
nog Populus simonii fastigiata, een balsempopulier, die echter
bacteriekanker kan krijgen, vooral na zijn l}e jaar. Vooral nu
gebleken is dat de Italiaanse populier erg gevoelig is voor late
wintervorst, zou uitbreiding van het aantal smalkronige, vroeg
uitlopende populieren voor de fruitteelt uiterst welkom zijnl

